
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 
zo dňa 11. 12. 2015 

uzavretej podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: 
 
 
 
 
Predávajúci:    Obec Žihárec, v zastúpení starostom obce: Alajos Baranyay 

   Sídlo: Žihárec č. 599 
   IČO: 00306347 

 
a 
 
Kupujúci v 1. rade: Sándor Baranyay, rod. Baranyay, nar. 30. 6. 1966, r. č. 660630/6454, 

trvale bytom Žihárec č. 271, ženatý, štátny občan Slovenskej 
republiky 
a manželka 

Kupujúci v 2. rade: Ildikó Baranyayová, rod. Molnárová, nar. 20. 11. 1968., r. č. 
686120/6352, trvale bytom Žihárec č. 271, vydatá, štátny občan 
Slovenskej republiky 

 
 
 
 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že sa kúpna zmluva zo dňa 11. 12. 2015 mení nasledovne: 
 
 
1. Pôvodné znenie ustanovenia článku I. a článku II. zmluvy sa ako celok nahrádzajú 
nasledovným novým znením: 
 

„I. 
Geometrickým plánom Geomat – Karol Janda č. 88/2011 – overeným Okresným úradom Šaľa 
– katastrálnym odborom dňa 29. 9. 2014 pod.č. 105/537/2013 (geometrický plán tvorí prílohu 
č. 1 zmluvy), bola v kat. úz. Žihárec vytvorená nová parcela registra „C“ KN – parc. č. 
1480/4 o výmere 45 m2, druh pozemku: ostatná plocha,  a to  z pôvodnej parcely registra 
„C“ evidovanej na katastrálnej mape pod č. 1480, výmera: 748 m2, druh pozemku: vodná 
plocha, evidovaná Okresným úradom Šaľa pre obec a kat. úz. Žihárec na LV č. 1. 
 
 

II. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto kúpnej zmluvy je novovytvorená parcela nachádzajúca sa v obci a kat. území 
Žihárec podľa článku I. zmluvy, a to parcela registra „C“ KN - parc. č. 1480/4 o výmere 45 
m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorej výlučným vlastníkom je predávajúci.“ 
 
2. Pôvodné znenie ustanovenia článku IV. a článku V. zmluvy sa ako celok nahrádzajú 
nasledovným novým znením: 
 

„IV. 

Kúpna cena 

Dohodnutá kúpna cena za nehnuteľnosti tvoriace predmet tejto zmluvy je 45,- € slovom 

štyridsaťpäť eur.  

 



V. 

Zmluvný prevod nehnuteľností určených v článku II. a dohodnutá kúpna cena stanovená 

v článku IV. tejto zmluvy boli schválené Obecným zastupiteľstvom obce Žihárec uzneseniami 

č. 400/2014 z 6. 11. 2014 v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb. 

o majetku obcí v znení neskorších predpisov. Dokumentácia obecného zastupiteľstva tvorí 

prílohu č. 2 tejto zmluvy.“ 

 

3. Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy zo dňa 11. 12. 2015 zostávajú nezmenené. 

 

4. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy zo dňa 11. 12. 2015.  

 

5. Tento dodatok je vypracovaný v 5 exemplároch, z ktorých si každý z účastníkov ponechá 

po 1 exemplári, a 2 vyhotovenia budú pripojené k návrhu na vklad vlastníckeho práva 

k nehnuteľnosti na Okresný úrad Šaľa. Zmluvné strany vyhlasujú, že s jeho obsahom v celom 

rozsahu súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje vlastnoručné podpisy. 

 

 

 

V Žihárci, 8. 2. 2018           

 

 

 

 

....................................................                                                   ................................................ 

     predávajúci                                                                                       kupujúci 

     obec Žihárec                                                                                Sándor Baranyay 

v zast. starostom Alajos Baranyay 

 

 

 

...................................................                                                           

................................................ 

     predávajúca                                                                              kupujúca 

                                                                            Ildikó Baranyayová  

 


